
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA 3r TRIMESTRE DEL DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA 

1r ESO 

Es proposaran diferents tasques setmanals per incentivar als alumnes 
a mantenir-se físicament actius durant aquest període, que caldrà 
lliurar dins de la data especificada. 
 
Es farà un recull de totes les tasques que es facin al llarg del trimestre i 
contribuiran a la nota de la 3a avaluació, juntament amb connexió 
virtual setmanal. Es valorarà cada una d’elles (tasques i classe virtual), 
amb “no fet, fet o fet amb aprofundiment”. 
 

2n ESO 

Es proposaran diferents tasques setmanals per incentivar als alumnes 
a mantenir-se físicament actius durant aquest període, que caldrà 
lliurar dins de la data especificada. 
 
Es farà un recull de totes les tasques que es facin al llarg del trimestre i 
contribuiran a la nota de la 3a avaluació, juntament amb connexió 
virtual setmanal. Es valorarà cada una d’elles (tasques i classe virtual), 
amb “no fet, fet o fet amb aprofundiment”. 
 

3r ESO 

Es proposaran diferents tasques setmanals per incentivar als alumnes 
a mantenir-se físicament actius durant aquest període, que caldrà 
lliurar dins de la data especificada. 
 
Es farà un recull de totes les tasques que es facin al llarg del trimestre i 
contribuiran a la nota de la 3a avaluació, juntament amb connexió 
virtual setmanal. Es valorarà cada una d’elles (tasques i classe virtual), 
amb “no fet, fet o fet amb aprofundiment”. 
 

4t ESO 

Es proposaran diferents tasques setmanals per incentivar als alumnes 
a mantenir-se físicament actius durant aquest període, que caldrà 
lliurar dins de la data especificada. 
 
Es farà un recull de totes les tasques que es facin al llarg del trimestre i 
contribuiran a la nota de la 3a avaluació, juntament amb connexió 
virtual setmanal. Es valorarà cada una d’elles (tasques i classe virtual), 
amb “no fet, fet o fet amb aprofundiment”. 
 

1r 
BATXILLERAT 

Donades les circumstàncies i les dificultats que poden comportar en la 
realització de les activitats i amb el propòsit d‘incentivar a l’alumnat a 
realitzar les tasques, es valorarà positivament i contribuirà a la millora 
de nota:  la connexió i presència a les classes virtuals, comunicar-se 
amb regularitat a través dels correus electrònics i el lliurament de les 



activitats dins dels terminis proposats. 

 
Totes les activitats s’avaluaran seguint els següents criteris: 

● 40% Treball del Pla d’Entrenament. 
● 40% Tasques setmanals (activitats motrius) 
● 10% Fitxa de jocs 
● 10% Classes virtuals. (Participació, assistència, puntualitat, 

normes bàsiques de funcionament de classe) 
 

RECUPERACIÓ 

Pel que fa a l’ESO: 
 
Es farà un dossier que es penjarà al moodle amb totes les tasques que 
s’han de fer i entregar per tal de recuperar cada una de les 
avaluacions pendents.  
Si es supera s’aconseguirà l’AS (assoliment satisfactori) a 
l’avaluació pertinent. 
 
 
Pel que fa a batxillerat: 
 
Condició Física:El Pla d’Entrenament servirà per recuperar els 
trimestres anteriors. Si la nota, del Pla d’Entrenament que s’ha de 
lliurar el 15 de maig, és superior a 5 quedarà recuperada la part de 
condició Física de la resta de trimestres. 
Ball de bastons: Caldrà lliurar l’esquema gràfic dels 5 balls fets a 
classe. 
La nota de recuperació de batxillerat tindrà una nota màxima de 5 
(suficient). 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE DE MÚSICA 

1r ESO 

Entrega els exercicis i activitats plantejades dintre del termini marcat. 

Es connecta a les videotrucades puntualment seguint unes normes 
bàsiques d’educació digital: mostra interès per el que explica el 
professorat i té una actitud de respecte amb els companys. 

Realitza algunes de les tasques amb solucions, majoritàriament, no 
vàlides AS (assoliment satisfactori). 

Realitza les tasques amb solucions, majoritàriament, vàlides AN 
(assoliment notable). 

Realitza les tasques amb total correcció i validesa AE (assoliment 
excel·lent). 

 



2n ESO 

Entrega els exercicis i activitats plantejades dintre del termini marcat. 

Es connecta a les videotrucades puntualment seguint unes normes 
bàsiques d’educació digital: mostra interès per el que explica el 
professorat i té una actitud de respecte amb els companys.  

Realitza algunes de les tasques amb solucions, majoritàriament, no 
vàlides AS (assoliment satisfactori). 

Realitza les tasques amb solucions, majoritàriament, vàlides AN 
(assoliment notable). 

Realitza les tasques amb total correcció i validesa AE (assoliment 
excel·lent). 
 

4t ESO 

Entrega els exercicis i activitats plantejades dintre del termini marcat. 

Es connecta a les videotrucades puntualment seguint unes normes 
bàsiques d’educació digital: mostra interès per el que explica el 
professorat i té una actitud de respecte amb els companys. 

Realitza algunes de les tasques amb solucions, majoritàriament, no 
vàlides AS (assoliment satisfactori). 

Realitza les tasques amb solucions, majoritàriament, vàlides AN 
(assoliment notable). 

Realitza les tasques amb total correcció i validesa AE (assoliment 
excel·lent). 
 

RECUPERACIÓ 

Pel que fa a l’ESO: 

Música de 1r ESO es recuperarà fent un treball amb les instruccions 
que el professorat enviarà als alumnes. S'ha de fer i entregar per 
aconseguir l’AS (assoliment satisfactori) de l’avaluació suspesa. 

Música de 2n ESO es recuperarà fent un dossier que estarà penjat al 
moodle amb totes les tasques que s’han de fer i entregar per tal de 
recuperar cada una de les avaluacions pendents. Si es supera 
s’aconseguirà l’AS (assoliment satisfactori) a l’avaluació suspesa. 
 
Música de 4rt es recuperarà fent un treball amb les instruccions que el 
professorat enviarà als alumnes. S'ha de fer i entregar per 
aconseguir l’AS (assoliment satisfactori) de l’avaluació suspesa. 

 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE DE VISUAL I PLÀSTICA 

1r ESO 

Lliurar les activitats proposades en el termini establert. 

Realitzar les activitats correctament, amb cura, interès i autonomia. 
 
Mostrar una actitud de respecte, activa, col·laborativa i participativa a 
les classes virtuals. 

Amb l’assoliment dels tres criteris s‘obtindrà un AE (assoliment 
excel·lent), si s’assoleixen dos criteris s’obtindrà un AN (assoliment 
notable), i si només s’assoleix un dels tres criteris s’obtindrà un AS 
(assoliment satisfactori). 

3r ESO 

Lliurar les activitats proposades en el termini establert. 

Realitzar les activitats correctament, amb cura, interès i autonomia. 
 
Mostrar una actitud de respecte, activa, col·laborativa i participativa a 
les classes virtuals. 

Amb l’assoliment dels tres criteris s‘obtindrà un AE (assoliment 
excel·lent), si s’assoleixen dos criteris s’obtindrà un AN (assoliment 
notable), i si només s’assoleix un dels tres criteris s’obtindrà un AS 
(assoliment satisfactori). 

4t ESO 

Lliurar les activitats proposades en el termini establert. 

Realitzar les activitats correctament, amb cura, interès i autonomia. 
 
Mostrar una actitud de respecte, activa, col·laborativa i participativa a 
les classes virtuals. 

Amb l’assoliment dels tres criteris s‘obtindrà un AE (assoliment 
excel·lent), si s’assoleixen dos criteris s’obtindrà un AN (assoliment 
notable), i si només s’assoleix un dels tres criteris s’obtindrà un AS 
(assoliment satisfactori). 

1r / 2n 
BATXILLERAT 

 

Lliurar les activitats proposades en el termini establert. 

Realitzar les activitats correctament, amb cura, interès i autonomia. 
 
Mostrar una actitud de respecte, activa, col·laborativa i participativa a 
les classes virtuals. 

Aquests criteris seran valorats del 0 al 10. 



RECUPERACIÓ 

En el cas de l’ESO: 

Si estan suspeses les dues primeres avaluacions s’haurà de realitzar 
un dossier de recuperació que es penjarà al moodle. Si només s’ha 
suspès una avaluació es recuperarà realitzant les activitats de la 
tercera avaluació. Per a quart de l’ESO, i especificament, en relació a 
l’assignatura de Visual i Plàstica pendent de cursos anteriors es 
recuperarà realitzant un dossier específic que el professorat farà 
arribar a l’alumnat afectat. 

S'ha de fer i entregar per aconseguir l’AS (assoliment satisfactori) 
de l’avaluació suspesa. 

 

En el cas de batxillerat: 

Encara que hi hagi alguna avaluació suspesa es farà mitjana entre les 
tres avaluacions i si el resultat és de suficient, els curs estarà aprovat. 
Si s’ha suspès la primera i la segona avaluació s’haurà de realitzar un 
dossier de recuperació que el professorat farà arribar a l’alumne/a 
afectat/ada. La realització curosa de les activitats i l’interès per 
l’assignatura proposades al llarg de la tercera avaluació seran 
valorades positivament per recuperar la segona avaluació en el cas 
que sigui l’única avaluació suspesa. 

La nota de recuperació de batxillerat tindrà una nota màxima de 5 
(suficient). 

 

 

 

 

 


